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 ₪06 יתרש

 סוטוזאו קזוסחפ | א

 סוטוזאו םחסזופ א| , א| -סק

 סופו קחוסחפ הא, 1א-םק

 סופו םחסזופ א \ןק

 םיינחלווע םיבועחמ

 00|08ו8 1

 . 80118!08 א[.

 חזו

 תרבחמ יבשחמ

 סופוזפו| רוזצסזס 8

 תירוחאה הכירכב - םישרומה םיציפמה תמישר :הרעה



 לשטיגיד לוע ₪6 יתורושע  תוורינועצענ

 שוטוזּב! וכז:סז5

 םוטוזּהו קווסויופ א

 םוטוזּהו קזוסזופ %1., 1 -

 פוטוזּב| םויוסזופ 1%, [1>-

 םוטוזּהו םויוסויופ 1% \וק

 ו

 רתוי ,העצוע רתוי - לטיגיד לוע ₪ווסויופ יתדוע

 .יךטכ תוחינב תונימא רתוי ,םיעוציב



 .רוחבל ןתי ב
 ורהלו צובק תמקהל
 ,תורבחל דחוימב ןנכות [כו0ו8| וס 1% |
 תודסומ  ,חוטיב-תורבח ןוגכ תודסומו םינוגריא |
 םאיאנוטיס םינוגריאו תועיסנרדרשמ | ,םייסננופ |

 .ןימאו םלתשמ תרשל סיקוקזה |

 ריחמ :ןיב .םלשומ ןוטא חיטבמ סח 1 "ה
 בחורב ,ק61 ר 8158 יקיפא בלשמ אוה .םיעוציבל

 .םאה חול יבג-לע עווסזמ6ז 261 רקב ןכו 32 וז |
 הלודג םינותנ תומכ רגשל זוסזופ א-ה לוכי ךכ
 תריציל תורשפא :רבד לש ושוריפ .תובר תונחתל
 ,תוריהמב םתספדה וא סתרבעה ,םתרימש ,םיצבק
 .הדובעה תצובק תוליעי תרבגה ךכ ידי לעו

 הריהמ םינותנ תרבעהל 5651 2 -ב ךמות קוס % |
 קסיד יבג-לע םינסחואמה םינותנכרגאממ רתויב
 .60-אסא] וא חישק

 המרב תרש אוה ץזוסחופ 18 "הש תורמל

 הבר תושימגב ןייטצמ אוה ,תיתלחתה

 תטש ,ןורכיזה ,60%1 -ה תבחרה תרשפאמה

 .תרושקיתה תשרו ןוסחיאה

 תכרעמב רוחבל ךל רשפאמ ?זוסתופ 1:8 זה

 םייוניש ךוהעל ןכו ,ךל היוצרה הלעפהה

 .דיתעב

 התו בוטה 26 -ה ₪

 סופו 'פוםוזּהו
 כונסו 5 1

 או- פוכ-ו

 תונימאהו המצועה לכ

 תא ביחרהל ידכ ךירצש

 האמל ךלש תשרה

 21 זה

 סווסויוף8 %
 ז

 סיעוציב תניתבמ

 | םיבשחמ-תשר תמקהל
 ךל שורד .תינויח איה ךיכרצ תא סלוהה תרש תשיכה |

 תושימג םעו תויורשפא ןווגמ םע המצוע לעב תרש |

 .דיתעב תשרה תובחרתה סע חומצל ול רשפאת רשא |

 תתוכרעמ לכל תומיאת ירושיא לביק וס אהה

 .קושב תוצופנה תשרה |

 סע דוביע תמצוע לש בחר חווט עיצמ ץעוסחפ א1.|

 .(םויהל ןוכנ) 100 ₪112 "ל דע 6םזוטתו דבעמ |

 רוחבל לכות ,רתוי דוע הבר המצועל קוקו התא סאו

 5עתותוסוחמ6ג| ךל עיצמה חוסה א1 [2? םגדב

 .() 6םזוטתנ ידבעמ 2 שםע תרט|ז1-קז06655ו08

 תא לידגהל ןתינ ,םזוסזופ א לש הדובעה תביבסב

 .דבלב סיטרכ תפלחה תועצמאב 61]-ה

 רשפאש תונוכתמ הנהנ התא ,ךכל ףסונב

 םלועב םיליבומה םיתרשה דחאמ קר תופצל

 ,טרדנטסכ 32 טוז 61 הדובע תביבס :ומכ

 .דועו 56 \/ו6(6 5081 סיסב סע תכרעמ

 אה

 תורשע רפסמ תללוכ ךלש תשרה םא ,ןכל

 םיעוציב םע תרשל קוקו התאו םישמתשמ
 ךל יאדכ - דיתעב תשרה תבחרהלו םייברימ
 .לטיגיד לש ?ווסזופ א1. ךל עיצמ המ קודבל



 פוטוזּבהו
 ויוסף [%

 1% ווק -ו
 ,המצוע רתוי םע תרש

 רתו* ,םיעוציב רתוי עמ |

 תוחפ הברהו תונימא ,רתויב ההובג תונימא לעב תרשב ןיינועמ התא םא

 תחריט :תויסיסב תושירד רפסמב דומעל וילע

 תודדומתה תלוכי  ,רתויב ההובג .תונימא תמר

 םומיסקמ תחטבהו הלעפה תוחונ ,תולקתב

 .תע התואב ז-זאןזמ

 ךלש הלעפהה תכרעמל םיאתהל רחבתש תרשה לע

 סינותנה סיסב תולועפ םע דדומתהל לגוסמ תויהלו

 .תונכות לש ןווגמו טלפ-טלק תולועפ ,\א -ב +

 6תווטתו ידבעמב םידילוצמה זוסזופ 181א יתרש

 ,133א[12 | ,90א2 תויוריהמב לטניא לש

 סינוע ,(פש) לופכ וא דיחי דבעמ תרוטקטיכראב

 .רתויו וללה תושירדה לכ לע

 רתויב םינימאה םימושייה םע תדשה
 דודל הנכה םע רתויב השקה הדובעל
 ק6חזוטחו קזס * אבה םויטנמה

 תוכרעמל האלמ המאתה םיעיצמ םה

 םיחיטבמה ,יוביג-תונוכתו תונימא ,הלעפהה

 .ךל םיינויחה םינותנה תונימז תא

 [ | ךלש םינותנה סיסב ףקיהו תומכש לככ

 יפל םרובע ןוסחיאה םוקמ לדגי  ,ולדגי

 .ךרוצה

 וגסז 580, 566  ןורכז תפסותב תאו לכ

 חכ יקפס ינשמ חכ תקפסא 8

 םיעוציב ,ת60טת68ת! [גת8 | ,םידרפנ

 | הקופתה םע - 8410 רקב לש םיהובג

 | רתויב ריהמה הבוגתה ןמזו רתויב ההובגה

 | אופ ההכבבונאשא| .קוחרמ הרקבל תוהשפא ללוכ - קושב

 ק6ח?וטחו קזס" אבה םויטנפה רודל הנכה

 וא םיינש םע הלועמ תרשב ןיינועמ התא םא

 רתויב לודגה הדובעה רשוכ לעב תרשה

 םע קושב םייקה רתויב םינימאה םימושייהו

 רפסמב דומעיש תרשל קוקו התא ,םידבעמ העברא
 :תושירד

 תוחונ ,תולקת סע תודדומתה תלוכי ,ההובג תונימא

 לש טק זוחו6-ה ברימ תחטבה - תע התואבו הלעפה

 .תכרעמה

 קחוסתפ 118, 11א 7 -ה יתרש תונוכתל רבעמ

 :תואבה תונוכתב ץוסחפ 11א א[; -ה תרש ןייטצמ

 .דרפנ 6]646 ןורכז םייק דבעמ לכ רובע

 ןורכזהו דבעמה ןיב ההובג םינותנ תרבעה תוריהמ

 .(הינשל 400א₪)

 .האלמ (א1:) םידבעמ בר תרוטקטיכרא

 108 דע ₪06  ןורכו תבחרהל תורשפא
 פ1/1א65 -מ יונבה ןורכז) הכומנ תולעב אא[

 .(םכח רקב תרזעב לעופה ,םיליגר

 לש קתסתפ 11%, זא כ א א[? יתרש

 רתוי ,םיעוציב רתוי ,המצוע רתוי - לטיגיד

 .ףסכ תוחפב תונימא

 ם:טוזּהו

 שויוסויופ וא וש

 - םימושיי

 םיכוצל המצועה לנ

 ,םויה

 תויורשפא

 רחמה יכרצל

2 



 םו4וזהבו 6!66 0715 1

 םוטוזּבו 66160715 א

 יועיא בועחע - לטיגיד לוע 626160715 יבועודלנ

 תוועיעגו םיעוציב ,העצוע חיטה



6100715 

 םיעוציבה תמר םע השדחה םיבשחמה תרדס
 תא הלעמ - 66608 61. - לטיגיד לש ההובגה
 םיישיאה םיבשחמה לש תוילנויצקנופהו םיעוציבה
 הירחתמ לע בה ןורתי תרצויו תושדח תומרל
 .תומדקתמ תויגולונכט רפסמ בוליש תועצמאב
 עיצמה בשחמ די גשיהב אצמנ הנושארה סעפב
 המרב הריהמ הקיפרגו םישדח ןורכזו דבעמ תביבס
 .ההובג

 א[וחור ינחלוש :םיזראמ ינשב עצומ בשחמה

 תשר רקב םיבלושמ םאה חול יבג לע .בחר 067

 א[גוזסא \[ו!!6תחוטתב ואדיו רקב ,תחר6זת6ו 1

 20 יפרג ציאמו 8 )18 דע \/תא)א] ןורכיז לעב

 ,5סשח6 3135167 םאות 16 וו לוק סיטרכ ,32 ר

 6466 ןורכיז ,0020) תטישב לעופה ריהמ )1 ןורכז

 טפו ק1ק6[ות6 השידחה היגולונכטב

 זראמ ,ףסונב 512 88 דע םילדגב

 .ץ6] 5651 רקב ליכמ \[ותו 106[ -ה

 םיבשחמה דחא תא לטיגיד הרצי ךכ

 בשחמ - קושב רתויב םישימגהו םיקזחה

 ומכ תונשדח הלעפה תוכרעמל ןכומה

 .זאד תונולחו '95 תונולח

 ,המצוע חיטבמה ישיא בשחמ + האצותהו

 קובקב יראווצל אק סשו .תושימגו םיעוציב

 לש הקופתה תרבגהל ינויח ןורתי - עדימב

 .שמתשמה

 ידי

 המצוע לעב שדח בשחמ
 יעוציב םע

 ,ע6ת+וטתנ
 דבעמ
 הקופת

 הלק הלעפהו תמדקתמ

 טרדנטסכ

 ו

 מבול

 .1י11-] |

 ב [ב 14 4 5

 םימדקתמ | םיבשחמ

 המצוע ילעב רתויב

 םיניינועמל | המישרמ

 איש יעוציבב
 םינוכמה םירפושמה 6018!66 א יבשחמל

 ןתינש המצועה לכ תא שי צד" (0ז63תו )1466

 .רתוי דועו 0616288 יבשחממ תופצל

 הדובע תונחתל קוקוש ימל דחוימב םיננכותמ סה

 ידבעמ תועצמאב 133 \1112 דע איש תמצוע םע

 אפלאה דבעמל גורדיש תורשפא ףאו ?6תוטתב

 3גטזוגסז 6976 דה תפלחה ידי לע תאזו 266 א

 תא גרדשל תעה אובב ןתינ הטישה התואב .דבלב

 לש 6םזוטתו ת0 (26) דבעמל 6616218 א1.-ה

 .לטנא

 תכרעמב ןה םירפושמ םיעוציב 66162718 81, ימגדל

 :ואידיווה תויצקנופב ןהו ןוסחיאה

 ע6] 568[ קשממ תלעב איה ןוסחיאה תכרעמ

 סיטרכ תוללוכ ואידיווה תויצקנופ .ריהמ

 לעב וניה סיטרכה) א[הזזסא \1ו!!6תתוטתב

 ר 2כ יפרג ציאמו (8א18 דע \/\\\[ ןורכיז

30 

 6018|06 81. לש יעוציב תא דוע רפשל ןתינ

 .ףסונ 6םזוטתנ דבעמ ידי לע

 המצוע לעב בשחמ ךירצ התא םא ,ןכל

 606160118 01. ךירצ התא - תיברימ



 םוטו+ּבו /6ח1טוו5 6ח1ווווהו

 ינחלווע בועהע - לטיגיד לוע \/ורצוג[ו5 יבועודע
 ן>ש ה+ווחו-ה :תונודהי םע



 לוכי ךלש הרבהב דחא לכ וישכע
 ק6חזו:טחו תי'גולונכטמ תונהיל

 ךרדה סה קוקופ| 6תנמ= ןחלושה יבשחמ
 תייגולונכט תא איבהל רתויב תמלתשמה תילאדיאה
 ,75 א[? - םידבעמ רחבמ .ךלש הרבחל ?6חטתב
 -(1535 א[? םג בוהקבו) 120 א12 ר 90 אז
 םייללכ םייקסע םימושייב שמתשמה לכל םיחיטבמ

 .ול םיאתמה /6תחנזופדה בשחמ תא

 ואדיו רקב :םימישרמ םיעוציב '\6מםנזופ יבשחמל
 ץוטש 8 ]ג -ל תומיאת ,810₪ קסיד רקב ,64 וז
 \שתחנתפ יבשחמ .תויתוכ:א תונוכת רחבמ דועו
 ליחתהל םינכומו ,יאלמב וישכע סיאצמנ םישדחה

 .םתוא ןימזתש םויב ךלצא לועפל

 ס:%ו
 שה וו5
 ןכשורזוווורר

 ןהלושה יבשחמ
 םיר ב גו ת מ ה

 תייגולונכטב

 ק6ת+וטתנ

 לטיגיד לוע והרבוהע>ה יבצעוהלנ ררנועל

 וכושו%3ב! 1016

 םסוטוזּהו ואס16 ₪!זזה

| . 
 ,םיקר ארטלוא + לוטיגיד לוע הרבחעה יבול ]

 םיכ וטמ ארטלוא ,םילק ארטלוא =



 יד
 [ו;אסז6 שוזוה

 תועמשמ לטיגיד תנתונ ה

 לש בוליש תועצמאב תאז

 םומינימ לקשמו םימדקתמ סיעוציב ,ינשדח בוציע |
 דבלב גייק 1.8 לש |

 גצ ,דיה ףכל החונ תנעשמ םע אלמ לדוגב תדלקימ |

 פא תייגולונכטב ןיעל םיענ ינועבצ שטניא ל.ל |

 סע ינחלוש בשחמ לש םיעוציב ,ךתריחבל 177 וא |

 חישק קסיד ,75 1112 דע לש תוריהמב 460 דבעמ

 ,הריהמ השיג לעב 528 18 דע םינוש םילדגב

 ,1/ 0041 35 1660 1 18 א[ 32 ןכוו יפרג דבעמ |

 הלועפל סויתיל תללוס .24%א18 דע 1 ןורכז

 ןנוכ ,החונ הדלקה תיוז ,תועש 5 דע 5 לש הפוצר

 סוקמ ךסוחתו םיטוח אלל רבחתמה םיטקסיד

 תרבחמה בשחמ תא ךופהל ןתינ ידועו תאז לכ

 סלשומ הידמיטלומ רישכמל [3ואסז6

 םעו הלופכ תוריהמב 600 תכרעמ םע לעופה

 .םינופואירטס םילוקמר 3

 לש שדחה ןדיעל סנכהל אופיא ןיינועמ התא

 סופווג| זזואסו6 1ש8 ?םידימ םיבשחמ

 .ךלש הריחבה איה

 ןפוד יאצוי םיעוציב
 תובהמ יבשחמב
 ,םיקד ארטלוא

 ,םילק ארטלוא
 םיבצועמ הרטלוא


